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Українська Світова Фундація

щиро вітає українців усього світу 
з 50-ою річницею Світового Конґресу Українців!

Світовий Конґрес Українців є голосом світової 
української спільноти в підтримці України і в захисті 

прав українців, де б вони не проживали.

Ukrainian World Foundation

extends sincerest greetings to Ukrainians around the world on
the 50th anniversary of the Ukrainian World Congress.

The Ukrainian World Congress has always been the voice of the
global Ukrainian community in support of Ukraine and in 
defence of the rights of Ukrainians wherever they may live.

The Ukrainian World Foundation is a registered Canadian charity supporting projects 
internationally that advance and foster the customs, history and culture of Ukraine and its people 

throughout the world with public education, studies and research, and the publication and dissemination of
papers and articles. The Ukrainian World Foundation is a sponsor of Ukrainian World Congress 

educational initiatives.
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Цього року виповнюється 50 років від заснування Світового Kонґресу
Українців - міжнародної координаційної надбудови українських громад
у діаспорі, що представляє серед світової спільноти понад 20-мільйонну
українську діаспору.

Цим ювілейним виданням Бюлетеня ми хочемо поділитися 50-літньою
історією СКУ, упродовж якої він незмінно керується прагненнями 
українського народу. 

У 1967 р. Конґрес Свободи об’єднав українців із 17 країн світу в потужну
силу опору тоталітарному режиму Радянського Союзу і створив 
Світовий Конґрес Вільних Українців, який після проголошення 

незалежності України в 1991 р. був перейменований на Світовий Конґрес Українців (СКУ).

Цілі СКУ завжди були чіткими. 

З 1967 р. до 1991 р. це було відновлення незалежної Української держави та просування інтересів
українців незалежно від місця їхнього проживання. 

Під час Помаранчевої революції СКУ та його складові організації направили понад 2,500 
міжнародних спостерігачів в Україну для спостереження за виборами. 

Під час Євромайдану і Революції гідності СКУ і його мережа мобілізували міжнародне 
співтовариство, щоб засудити нехтування основних людських прав українського народу.

А з початком російської збройної агресії проти України в 2014 р., СКУ постійно ангажує 
міжнародну спільноту, включаючи Організацію Об'єднаних Націй, Велику Сімку, Європейський
Союз, НАТО, ОБСЄ і Раду Європи, до конкретних дій на підтримку України, а зокрема до 
введення та продовження цільових санкцій проти Російської Федерації аж до повного виконання
нею Мінських домовленостей, до захисту людських прав і свобод українців на окупованих 
територіях Криму і Сходу України та в Російській Федерації, до протидії російській дезінформа-
ційній кампанії та до надання пакета допомоги для подолання наслідків російської агресії та на
пріоритетні економічні, безпекові і гуманітарні потреби. У той же час СКУ активно долучився до
просування ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною і запровадження безвізового 
режиму для громадян України та всебічно сприяє визнанню і підтримці міжнародним співтовари-
ством реформ в Україні.

Українська діаспора може пишатися славною 50-літньою історією СКУ, оскільки з кожним роком
СКУ стає більш сильним, більш активним та більш впливовим. 
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Світовий Конґрес Українців 
у 50 років і далі
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Світовий Конґрес Українців у 50 років і далі (продовження)

Сьогодні СКУ об’єднує мережу українських громад у 53-ох країнах, що мають спільну візію, спільно
діють у зміцненні позицій світового українства на міжнародному рівні та спільно підтримують
народ України в прагненні жити в незалежній, територіально цілісній, реформованій та 
європейській Українській державі.

СКУ переконаний, що запорукою нашого успіху є єдність і жертовність, та закликає світове 
українство діяти згідно зі словами цьогорічного гасла СКУ: 

“Українці разом - майбутнє за нами!”

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

Евген Чолій
Президент

4

Зліва направо: А. Лозинський (Президент СКУ 1998-2008 рр.) та Е. Чолій (Президент СКУ з 2008 р.) 
під час VIII Світового Конґресу Українців, 2008, Київ, Україна
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Світовий Конґрес Вільних Українців, сьогодні Світовий Конґрес Українців (СКУ), був заснований
під час Конґресу, що пройшов у Нью-Йорку, США, 12-19 листопада 1967 р. за участі 1,003 
делегатів українських організацій із 17 країн світу. Цей Конґрес дістав назву Конґрес Свободи та
став першою масовою маніфестацією української єдності в церковній, громадській і політичній
сферах життя.

Сьогодні СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що
представляє інтереси понад 20 мільйонів українців та має мережу складових організацій і зв’язків
з українцями у 53-ох країнах. СКУ визнаний Економічною та соціальною радою Організації 
Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом.

Відзначаючи 50-ліття своєї діяльності, СКУ поставив за мету залучити українські громади, 
кожного українця і друга України у всьому світі та широке міжнародне співтовариство до втілення
в життя спільної візії майбутнього. Долучіться до наших відзначень!

Українці разом - майбутнє за нами!

Світовий Конґрес Українців
50 років у підтримці українського народу

ПРЕЗИДЕНТИ СКУ

1967-1969 рр. - о. д-р Василь Кушнір
1969-1971 рр. - Йосиф Лисогір
1971-1973 рр. - Антін Мельник
1973-1978 рр. - о. д-р Василь Кушнір
1978-1981 рр. - Микола Плав’юк
1981-1983 рр. - Іван Базарко
1983-1988 рр. - Петро Саварин
1988-1993 рр. - Юрій Шимко
1993-1998 рр. - д-р Дмитро Ціпивник
1998-2008 рр. - д-р Аскольд Лозинський
2008 р. -            д-р Евген Чолій 

Ми документуємо перед світом 
непохитну волю українського народу 
до відновлення його суверенної 
соборної держави; маніфестуємо 
солідарність української спільноти у
вільному світі; об’єднуємо всі сили
українців для органічної співпраці;
прокладаємо шлях до скріплення й
розбудови всіх ділянок життя 
української спільноти у вільному
світі. 

о. д-р Василь Кушнір, 1967 р.
Президент СКВУ в 1967-1969 рр. 

та в 1973-1978 рр. 
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БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

З 1967 р. до 1991 р. СКУ веде 
потужну діяльність, спрямовану 
на відновлення державної 
незалежності України та активно 
закликає міжнародну спільноту 
здійснювати тиск на Радянський
Союз для його деколонізації.

6

Ти пережив не одне лихоліття у своїй
героїчній історії. Ти не піддався і
завжди виходив з них непокорений. Твоя
героїчна постава викликає подив 
свободолюбного людства. Вона була 
і є джерелом духовної наснаги для 
всіх нас, розпорошених на всіх 
континентах світу. Тобі призначено
бути господарем своєї землі.

Із Першого Маніфесту до Українського 
Народу в Україні і поза її межами в СССР та

в країнах московського бльоку
16-19 листопада 1967 р.

Нью-Йорк, США 

Боротьба проти колоніального 
становища України

СКУ проводить протестні акції, конференції,
випускає друковані матеріали та звернення
до міжнародних організацій, у т. ч. й Велика
маніфестація волі у Мadison Square Garden та
Демонстрація за свободу України перед 
Постійним представництвом СРСР в ООН
(Нью-Йорк, 1967 р.).

Викриття політичних репресій радянської
влади з використанням Гельсінського 
процесу та підтримка національно-
демократичних сил України

СКУ проводить тематичні акції, прес-конфе-
ренції, дає свідчення перед всесвітньовідо-
мими інституціями та урядами держав,
зустрічається з міжнародними високопоса-
довцями, у т. ч. й Мадридська акція СКУ
(1979-1983 рр.), яка домагається звільнення
українських релігійних і політичних в’язнів.
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Захист Української Греко-Католицької та
Української Автокефальної Православної
Церков

СКУ випускає друковані матеріали, представ-
ляє релігійне питання України міжнародним 
інституціям, проводить конференції та 
організовує проведення молитов за пересліду-
вані Українські Церкви, у т. ч. й Акція оборони
Церкви і віри в Україні (1976–1978 рр.). 

Інформування про тисячолітню історію 
української державності

СКУ проводить культурно-просвітницькі 
кампанії і заходи та випускає друковані 
матеріали, у т. ч. й: Міжнародна акція до 
1000-ліття Хрещення України (1988 р.), яка 
інформує про історію української державності
та демонструє українські національні надбання.

Демонстрація “В обороні прав України і поневолених
Москвою народів – за деколонізацію СРСР” під час 
III Світового Конґресу Вільних Українців, 1978 р., 
Нью-Йорк, США.

Маніфестація під час II Світового Конґресу Вільних Українців, 1973 р., Торонто, Канада
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З прийняттям у 1991 р. Акту проголо-
шення незалежності України СКУ 
очолює діяльність української діа-
спори, спрямовану на становлення та 
утвердження України як суверенної, 
незалежної, демократичної, правової та
соціальної держави, сприяючи їй у 
різних сферах життєдіяльності.

Дипломатичне визнання Української 
держави в світі

СКУ проводить акцію щодо дипломатичного 
визнання Української держави країнами Заходу:

8

РОЗБУДОВА НЕЗАЛЕЖНОЇ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ УКРАЇНИ

Встала Правда! Встала Воля!
Сповнились нарешті пророчі
слова Великого Кобзаря. Ядерно
озброєну тиранію, другу в світі
потугу, перемогла могутніша
сила – духова сила народу!

Юрій Шимко, 1991 р. 
Президент СКВУ в 1988-1993 рр. 

Група спостерігачів від СКУ на Парламентських
виборах в Україні, 26 жовтня 2014 р.
У центрі – Заступник Президента СКУ 
Олена Кошарна
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першими Українську державу визнають
Польща, Канада, Угорщина, Литва і Латвія, а до
кінця грудня 1991 р. – 57 держав світу. 

Розбудова демократичних процесів

З 1999 р. СКУ регулярно організовує в Україні
міжнародні спостережні місії, зокрема місія СКУ
та його складових організацій після Помаранче-
вої революції 2004 р. становила понад 2,500
осіб. 

Економічний розвиток

СКУ сприяє відновленню в 1992 р. і подальшому
розвитку кредитного руху в Україні та допома-
гає у скасуванні в 2006 р. поправки Джексона-
Веніка, що дозволяє їй встановити нормальні
торгівельні стосунки із США. 

Розвиток освіти, науки і культури

СКУ започатковує в Україні Інститут професій-
ного розвитку вчителів, спільно з університе-
тами України проводить наукові конференції,
допомагає у виданні освітніх друкованих 
матеріалів, зокрема про історію України.

Розвиток спорту

СКУ підтримує розвиток українського спорту, у
т ч. й надання допомоги українським спортив-
ним командам під час Олімпійських ігор та 
міжнародних спортивних змагань.

Гуманітарна допомога

СКУ координує надання Україні потужної 
гуманітарної допомоги з боку діаспори.

9

Учасники Помаранчевої революції, 2004 р., Київ, Україна
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ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ПІД ЧАС ЄВРОМАЙДАНУ
ТА РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

Сьогодні, щоб підтримати Вас, 
20-мільйонна українська діаспора
на чолі з СКУ вийшла на 
Євромайдани по всьому світу. 
І будьте певні, що ми будемо
разом з Вами до кінця, бо справа
Євромайдану - це справа 
кожного українця, незалежно 
від того, де він живе. 

Стефан Романів, 2013 р. 
(Із виступу на Євромайдані)

Генеральний секретар СКУ з 2008 р.  

СКУ підтримує український народ у 
боротьбі за демократизацію та гідне
життя в своїй державі. Під час Революції
Гідності СКУ разом зі своєю мережею у
понад 50 державах світу проводить 
масштабні Євромайдани по всьому світу. 

Боротьба з “русскім міром” і порушеннями 
демократії в Україні

Від  січня 2010 р. до лютого 2014 р. СКУ реагує на
порушення демократії в Україні, застерігає від 
загрози “русского міра” і втягування України в 
Митний і Євразійський союзи та закликає ЄС 
підписати Угоду про асоціацію між ЄС і Україною.

Представлення прагнень народу України 
під час Саміту Східного партнерства

У листопаді 2013 р. Президент СКУ виступає в 
Парламенті Литви перед головами комітетів із 
закордонних справ Парламентів ЄС зі зверненням
почути голос Євромайдану та підтримати українсь-
кий народ у його боротьбі за право йти вперед, до
Європи, та вже ніколи не повертати до радянських
часів.

Генеральний секретар СКУ і Голова Союзу українських
організацій Австралії С. Романів виступає на 
Євромайдані, 2013 р., Київ, Україна
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Участь СКУ в Євромайдані у Києві
та Євромайдани української 
діаспори у понад 60 містах 
42-ох країн

СКУ долучається до Євромайдану в
Києві та підтримує його учасників.
СКУ разом зі своєю мережею органі-
зовує Євромайдани в світі, які закли-
кають міжнародну спільноту
підтримати український народ у його
бажанні до гідного життя та здійсню-
вати тиск на авторитарну владу в
Україні для припинення порушень 
демократії.

Сприяння мирному врегулюванню
кризи в Україні та підтримці 
нагальних потреб українського 
народу

Під час зустрічей з високопосадов-
цями ООН, ЄС, Ради Європи і ОБСЄ
та держав світу, СКУ закликає до 
моніторингу подій під час Євромай-
дану та до надання потерпілим 
учасникам Революції Гідності 
медичної і гуманітарної допомоги. 

Угорі: Учасники Євромайдану в Лондоні, 2013 р., 
Великобританія

Унизу: Учасники Євромайдану в Буенос-Айресі, 2013 р., 
Арґентина

50 years of the UWC_2017 Bulletin.qxp_Layout 1  6/29/17  2:51 PM  Page 11



СКУ разом зі своєю мережею активно 
співпрацює з ООН, ЄС, Радою Європи,
НАТО і ОБСЄ, проводами держав світу,
правозахисними і неурядовими організа-
ціями та громадянськими суспільствами,
щоб допомогти Україні захистити свою 
територіальну цілісність та прискорити її
євроінтеграційні і євроатлантичні про-
цеси та реформування.

Захист територіальної цілісності України

На форумах світового масштабу та під час зустрічей
з міжнародними високопосадовцями СКУ закликає
до рішучих заходів для припинення російської 

12

ПРИСКОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ І
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
ТА БОРОТЬБА З РОСІЙСЬКОЮ АГРЕСІЄЮ

У найкращих інтересах Заходу
є допомогти Україні побороти
агресію Російської Федерації,
оскільки, захищаючи 
територіальну цілісність 
своєї держави, український
народ фактично зупиняє 
просування російського 
імперіалізму на Захід.

Евген Чолій, 2014 р.
Президент СКУ з 2008 р.

Унизу: Додатковий захід сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Тбілісі (зліва направо): Президент СКУ Е. Чолій, 
Голова Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ А. Герасимов, депутат 
Верховної Ради України, Голова Меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубаров та Директор Представництва
СКУ зі зв’язків з міжнародними організаціями в Брюсселі М. Ярошевич, 2016 р., Грузія
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агресії, включаючи прийняття та посилення
санкцій проти Російської Федерації, до 
захисту прав і свобод потерпаючих на 
нелегально окупованих територіях та до 
надання Україні необхідної військової, 
фінансової та гуманітарної допомоги.

Протидія російській дезінформації

СКУ висвітлює реформи в Україні, у тому числі
й щодо поборювання корупції, щоб 
протидіяти російській дезінформації, яка 
намагається переконати світ, що Україна є 
невдалою країною.

Просування європейських і євроатлантич-
них прагнень українського народу

На форумах світового масштабу та під час 
зустрічей з міжнародними високопосадовцями,
включно й держав, членів ЄС, СКУ закликає до
підписання, ратифікації та втілення в життя

Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, запро-
вадження безвізового режиму та зміцнення
партнерства НАТО з Україною.

Надання гуманітарної допомоги

СКУ разом зі своєю мережею надає Україні 
потужну гуманітарну допомогу. 

Відкриття Представництва СКУ зі зв’язків з
міжнародними організаціями в Брюсселі 

У 2017 р. СКУ відкриває Представництво СКУ
зі зв’язків з міжнародними організаціями в
Брюсселі для більш ефективного просування
українських інтересів, а зокрема європейської і
євроатлантичної інтеграції України. 

13

Перший заступник Президента СКУ та Речник української 
громади в Парламенті Угорщини Ярослава Хортяні 
(в центрі) серед організаторів відправки гуманітарної 
допомоги Україні, 2015 р., Будапешт, Угорщина

Президент СКУ Евген Чолій виступає перед 
Комітетом з політичних питань та демократії
Парламентської асамблеї Ради Європи, 2015 р.,
Брюссель, Бельгія 
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У 2014 р. для більш ефективної підтримки
України СКУ розгортає структуроване
співробітництво з її Церквами, владними
структурами, з державними установами і
інститутами громадянського суспільства
та зміцнює зв’язки з народом України. 

Співробітництво з Церквами в Україні

СКУ обговорює пріоритети співпраці під час зустрічей
з Главами Української Православної Церкви 
Київського Патріархату і Української Греко-Католиць-
кої Церкви і Провідниками Церков в Україні та 
співпрацює у проектах духовного розвитку, у т. ч. й 
зустріч Президента СКУ з Вселенським Патріархом
Варфоломієм І на підтримку видання Томосу про 
автокефалію Української Православної Церкви
Київського Патріархату. 

14

СУЧАСНА СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ 

Сьогодні, як ніколи, важливо
поєднати зусилля української
діаспори на чолі з СКУ та
України, щоб допомогти їй
зайняти гідне місце серед
міжнародної спільноти.

Ярослава Хортяні, 2017 р.
Перший заступник 

Президента СКУ з 2008 р. 
Голова Европейського 

Конґресу Українців

Зустріч Проводу СКУ з Президентом України
Зліва направо: Заступник Глави Адміністрації
Президента України К. Єлісєєв, Президент
України П. Порошенко, Заступник Глави 
Адміністрації Президента України Р. Павленко,
Заступник Президента СКУ О. Кошарна, 
Президент СКУ Е. Чолій та Директор 
Представництва СКУ в Україні С. Касянчук,
2016 р., Київ, Україна

Президент СКУ Евген Чолій виступає
на парламентських слуханнях в Україні
на тему 75-их роковин 
трагедії Бабиного Яру, 2016 р., 
Київ, Україна
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Співробітництво з владою України

У 2014 р. і в 2016 р. Президент СКУ підписує з
Прем’єр-міністрами України Меморандуми про
співпрацю з Кабінетом Міністрів України, які
охоплюють питання утвердження незалежності
і суверенітету України, забезпечення її терито-
ріальної цілісності, захисту людських, грома-
дянських та національних прав українців у світі
та сприян-ня демократичному процесу в
Україні, її євроінтеграційним та євро-
атлантичним прагненням.

СКУ втілює в життя ці Меморандуми на підставі
конкретних планів дій з міністерствами України
та домовленостей під час регулярних зустрічей
з Президентом, Прем’єр-міністром, Головою
Верховної Ради, міністрами та народними депу-
татами України.

Підтримка реформ в Україні 

СКУ підтримує реформи в Україні, у т. ч. й
участь у розробці Закону України “Про 

зовнішню трудову міграцію” (2015 р.) та оновле-
ного Державного стандарту загальної середньої
освіти України (2017 р.) 

Розширення співпраці з Україною через
Представництво СКУ в Україні

У 2014 р. СКУ відкриває в Києві Представ-
ництво СКУ в Україні для розширення співпраці
на різних рівнях. 

Співробітництво з державними та 
громадськими інституціями

СКУ співпрацює з державними та громадсь-
кими інституціями України, зокрема щодо 
української освіти і культури з Львівською 
політехнікою та її Міжнародним інститутом
освіти, культури і зв’язків з діаспорою, щодо 
медичної реабілітації з Українським Католиць-
ким Університетом та щодо української історії з
Українським інститутом національної пам’яті.

Підписання Меморандуму про співпрацю між Кабінетом Міністрів України
та СКУ (зліва направо): С. Касянчук, З. Потічний, Президент СКУ Е. Чолій,
Прем’єр-міністр України В. Гройсман, С. Кубів та В. Кириленко, 2016 р.,
Київ, Україна

Зліва направо: Вселенський Патріарх
Варфоломій І та Президент СКУ
Евген Чолій, 2016 р., 
Стамбул, Туреччина 
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ІНФОРМУВАННЯ ПРО 
ГОЛОДОМОР-ГЕНОЦИД 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Ми мусимо зробити все,
щоб Голодомор-геноцид
1932-33 рр. був якнайширше
визнаний у світі та щоб
такий злочин ніколи і ніде 
не повторився.

Петро Саварин, 2017 р.
Президент СКВУ в 1983-1988 рр.

У зв’язку з запереченням тоталітарним радянським 
режимом Голодомору 1932-33 рр., який спричинив в
Україні мільйони смертей, СКУ впродовж усієї своєї істо-
рії інформує міжнародну спільноту про цю 
найбільш цинічну форму політичного терору та закликає
визнати Голодомор геноцидом українського народу. 

СКУ очолює міжнародні інформаційні кампанії, пам’ятні
заходи, проводить конференції, випускає тематичні 
матеріали та звернення до держав світу і міжнародних
інституцій, підтримує видання книг та наукових матеріа-
лів, сприяє спорудженню пам’ятників та випуску і поши-
ренню фільмів та відеоматеріалів на тему Голодомору. 

Унизу: Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук) 
освячує Меморіал жертвам Голодомору-геноциду у Вашинґтоні, 2015 р., США
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• У 1980-их рр. СКУ збирає докази і спогади
очевидців Голодомору та в 1984 р. ініціює 
створення Міжнародної комісії з розслідування
Голоду в Україні 1932-33 рр. із 7 визначних 
юристів та професорів, яка в 1990 р. видає
остаточний звіт, у якому стверджує, що Голодо-
мор був штучним голодом та що радянську
владу слід за це рішуче засудити. 

• СКУ проводить широкомасштабну Міжна-
родну акцію “Незгасима свічка”, у ході якої 
символічна незгасима свічка з квітня до листо-
пада 2008 р. подорожує по 32-ох країнах світу
та 25-ти областях України. 

• На Міжнародному форумі “Народ мій завжди
буде!” у 2008 р. в Києві Президент СКУ 
закликає присутніх представників 44-ох держав
та ЄС, Ради Європи і ЮНЕСКО визнати 
Голодомор геноцидом.

• У 2010 р. СКУ проводить Міжнародну акцію
“Свічка моління”, у ході якої передає посвячені

перед Меморіалом жертвам Голодомору в Києві
символічні свічки пам’яті до своєї мережі.

• СКУ просуває впровадження теми Голодо-
мору в освітні програми держав світу. 

• У 2013 р. СКУ втілює в життя проект “Поділись
спогадами”, записуючи та висвітлюючи 
80 нових відеоспогадів свідків Голодомору.

• СКУ сприяє поширенню в світі таких фільмів
про Голодомор, як “Жнива розпачу” (1984 р.),
“Голод-33” (1991 р.), “Окрадена земля” (2012 р.)
та “Гіркі жнива” (2017 р.)

Станом на березень 2017 р. Голодомор визнали
геноцидом 17 країн світу: Австралія, Ватикан,
Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія,
Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу,
Польща, Португалія, Сполучені Штати Америки,
Угорщина та Україна.

17

Панахида за жертвами Голодомору 1932-33 р. під час X Світового Конґресу Українців. У першому ряду 
(зліва направо): Другий заступник Президента СКУ О. Сушко, Перший заступник Президента СКУ Я. Хортяні,
Президент СКУ Е. Чолій та Генеральний секретар СКУ С. Романів, 2013 р., Львів, Україна
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СКУ підтримує інтереси об’єднаної навколо нього
понад 20-мільйонної української діаспори із 53-ох
країн світу, зокрема дбає за права і соціальне
становище українців та українських громад, де б
вони не проживали, сприяє всебічному розвитку
українського громадського життя та єдності
української діаспори в просуванні спільних 
інтересів на світовому рівні. 

Провід СКУ регулярно відвідує українські 
громади в світі та просуває їхні нагальні потреби
під час зустрічей і звернень до владних структур
країн їхнього проживання та міжнародних 
інституцій, а також підтримує важливі проекти
українських громад.

18

ПІДТРИМКА ІНТЕРЕСІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Простягніть свою руку любові,
допомоги і братерства кожному
українцеві, де б він не жив, чи в
Україні, чи в Казахстані, чи на
Камчатці, чи в Південній 
Америці, чи в Америці чи Канаді. 
Простягніть свою руку до 
найбіднішого, до найпростішого
свого брата. 

Аскольд Лозинський, 1998 р. 
(Із виступу на VII Світовому Конґресі

Вільних Українців) 
Президент СКУ в 1988-2008 рр.

Президент СКУ Е. Чолій з учасниками Других звітно-виборчих зборів
Об’єднання українських організацій у Німеччині, 2016 р., Берлін 
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Приклади з останніх років:
• У 2010-2012 рр. СКУ порушує питання про не-
законну ліквідацію Об’єднання українців Росії і
Федеральної національно-культурної автономії
українців Росії та сприяє припиненню намагань
російських владних структур закрити Бібліотеку
української літератури у Москві.
• СКУ сприяє вирішенню в 2011 р. важливої для
української громади в Угорщині справи щодо
виборів до Державного органу самоврядування
українців Угорщини.
• СКУ стратегічно проводить свої Річні загальні
збори 2010 р. в Перемишлі та в такий спосіб
сприяє поверненню в 2011 р. українській 
громаді Польщі Народного дому в Перемишлі,
який у неї був конфіскований під час акції
“Вісла” в 1947 р.
• СКУ сприяє розмороженню в 2012 р. банківсь-
ких рахунків Союзу українців Румунії та 
відновленню його повноцінної діяльності. 
• СКУ сприяє припиненню процесу закриття в
2012 р. української школи в с. Мокре Підкар-
патського воєводства у Польщі та її переданню
українській громаді.

• СКУ підтримує українців Німеччини в засну-
ванні в 2012 р. Об’єднання українських органі-
зацій у Німеччині - української крайової
центральної репрезентації СКУ.
• СКУ порушує питання про загрози для скла-
дових організацій СКУ з Російської Федерації у
зв’язку з включенням СКУ в 2015 р. до поперед-
нього “патріотичного стоп-листу”. 
• З 2015 р. СКУ сприяє захисту людських прав
Директора Бібліотеки української літератури в
Москві та провідників української громади в 
Російській Федерації. 
• СКУ сприяє вирішенню в 2016 р. важливого
для Союзу українців Румунії питання щодо
права на свого представника в Румунському
Парламенті.
• СКУ сприяє проведенню Форумів української
молоді діаспори “Болгарія-2010”, “Київ-2011” та
“Львів-2012”, “Тернопіль-2013”, “Франківськ-
2014”, “Одеса-2015” та “Вінниця-2016”.
• СКУ сприяє проведенню Чемпіонатів світу з
футболу серед українських діаспорних команд
у 2016 та 2017 рр.

19

Підписання акту про передачу Народного дому в Перемишлі Об’єднанню українців Польщі (ОУП) 
(зліва направо):  меценат І. Іванюра, Президент СКУ Е. Чолій, член Головної управи ОУП С. Лайкош, 
Голова ОУП П. Тима, мер Перемишля Р. Хома та нотаріус Є. Облер, 2011 р., Перемишль, Польща
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Упродовж усієї своєї історії СКУ активно
сприяє духовному згуртуванню українсь-
кої діаспори та збереженню української
національної ідентичності шляхом 
плекання української віри, мови, історії
та національно-культурних традицій 
нашого народу. 

СКУ координує щорічні відзначення
серед своєї мережі важливих дат в 
історії українського народу та організо-
вує міжнародні акції культурно-просвіт-
ницького характеру, у т. ч. й до
1000-ліття Хрещення України, 200-ліття
від дня народження Тараса Шевченка та
річниць Голодомору і Чорнобильської
трагедії.

Провід СКУ постійно відвідує мережу
своїх громад у світі, у т. ч. й Українські
Церкви та культурно-освітні заклади,
бере участь у їхніх заходах та підтримує
важливі проекти.

СКУ просуває національні інтереси 
українських громад перед урядами країн
їхнього проживання і міжнародними 
інституціями. 

Важливим чинником духовної єдності
всього світового українства є наша
спільна мова, культура, історія, релігія
та любов до України, які ми повинні і далі
плекати та примножувати.

Орися Сушко, 2017 р.
Другий заступник 

Президента СКУ з 2012 р. 
Голова Світової Федерації 

Українських Жіночих Організацій

ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Зліва направо: Міністр освіти і науки України 
Л. Гриневич та Голова СКВОР 
О. Винницька-Юсипович
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У сфері української освіти в діаспорі СКУ:  
– сприяє піднесенню знань з української
мови та патріотичному вихованню дітей; 
– розробляє та у співпраці з мережею
СКУ втілює в життя ідеал українця в 
діаспорі; 
– сприяє розвитку освітніх осередків
(суботніх і недільних шкіл, курсів україно-
знавства, світличок, дитячих садків); 
– співпрацює з професійними об’єднан-
нями освітян та сприяє їхньому професій-
ному росту; 
– створює і поширює навчально-мето-
дичні матеріали та інформує про новини
у сфері освіти та
– випускає і сприяє випуску освітніх жур-
налів та тематичних друкованих 
матеріалів. 

У сфері української культури в діаспорі
СКУ:
– сприяє розбудові та об’єднанню куль-
турно-мистецьких осередків у світі 
(мистецьких спілок, театрів, музеїв, хорів,
танцювальних колективів, оркестрів, 
бібліотек);
– самостійно та у співпраці з мережею
СКУ проводить акції з відзначення 
видатних подій в історії України та 
вшанування видатних постатей 
української історії і культури;
– сприяє популяризації культурно-ми-
стецьких надбань українського народу;
–  підтримує дослідження у сфері укра-
їнської історії, релігії та культури та 
видання тематичних матеріалів.

21

Українська молодь Австралії вітає Президента
України П. Порошенка, 2014 р., 

Мельбурн, Австралія
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У 2014 р., у зв’язку з трагічними подіями на Євромай-
дані та з російською агресією в Криму і на Донбасі, СКУ
розгортає в Україні свої гуманітарні ініціативи, спрямо-
вані на поліпшення стану тактичної медицини, збере-
ження життів українських воїнів у зоні АТО, 
підтримку медичних потреб України, лікування, 
оперування і протезування потерпілих, підвищення 
підготовки українських лікарів, зокрема пластичних 
хірургів, та надання потребуючим психологічної і 
гуманітарної допомоги. 

Однією з основних гуманітарних ініціатив СКУ є “Захист
патріотів”, яка втілює в життя програми з тактичної 
медицини для захисників України, лікарів та бійців 
силових відомств України, що проходять за стандар-
тами НАТО та з залученням західних інструкторів–
професіоналів, забезпечує українських воїнів індивіду-
альним аптечками натівського зразка та навчає 
основам першої допомоги.

“ЗАХИСТ ПАТРІОТІВ” -
ГУМАНІТАРНА ІНІЦІАТИВА СКУ

Зупинити кровотечу можна й
простою футболкою, коли
знаєш, що робити. 

Уляна Супрун, 2015 р. 
Директор Гуманітарних ініціатив

СКУ в 2014-2016 р.
Виконуюча обов’язки Міністра 

охорони здоров’я України

Унизу: Круглий стіл “Гуманітарні ініціативи
СКУ в допомозі Україні” під час Річних 
загальних зборів СКУ (зліва направо): Директор 
Гуманітарних ініціатив СКУ В. Гетьманчук,
Голова Союзу Українок Америки М. Заяць, 
Виконуюча обов’язки Міністра охорони 
здоров’я У. Супрун, Уповноважений 
Президента України з прав дитини М. Кулеба
та Президент Міжнародного благодійного
фонду "Нове покоління" Р. Вжесневська, 2016 р.,
Київ, Україна
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Станом на червень 2017 р. у рамках 
гуманітарної ініціативи СКУ “Захист патріотів”:

– підготовлено за курсом бійця-рятувальника
понад 33,000 захисників;
– передано  українським  воїнам  22,000 індиві-
дуальних аптечок натівського зразка;
– організовано в Києві 2 міжнародні конференції
на тему тактичної медицини;
– підготовлено за програмою “Підтримка життя
під час травми” 272 військових і цивільних 
лікарі;
– підготовлено за програмою “Медик військ спе-
ціального призначення” 339 бійців, яким 
передано 212 медичних рюкзаків;

– підготовлено інструкторів патрульних служб
Києва, Одеси, Львова і Харкова; 
– передано українським патрульним 2,000 інди-
відуальних аптечок та понад 200 аптечок для
патрульних машин;
– проведено курси першої допомоги для 587
школярів Києва і Української академії лідерства
та 148 пластунів та
– проведено курси екстреної домедичної допо-
моги для Адміністрації Президента та 
Міністерства закордонних справ.

Угорі: Директор Гуманітарних ініціатив СКУ У. Супрун та Посол
Канади в Україні Р. Ващук (вгорі справа) разом з добровольцями 
“Захисту патріотів” під час складання покращених аптечок 
першої допомоги, 2015 р., Київ, Україна 

Справа: Засновники “Захисту патріотів” (зліва направо):  
нинішні Виконуючий обов’язки Директора “Захисту патріотів”
Марко Супрун та Виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я
України Уляна Супрун 
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Екзекутивний комітет:

24

ПРОВІД СКУ 2013-2018

Евген Чолій – Президент
Ярослава Хортяні – Перший заступник 
Президента та Голова Европейського 
Конґресу Українців 
Орися Сушко – Другий заступник 
Президента та Голова Світової Федерації
Українських Жіночих Організацій
Петро Штик – Третій заступник 
Президента та Голова Світової комісії 
людських і громадянських прав

Стефан Романів – Генеральний секретар та
Голова Міжнародного координаційного 
комітету в справі Голодомору
Зенон Потічний – Скарбник
Богдан Ватраль – Фінансовий референт 

Рада директорів:
Аскольд Лозинський – попередній
Президент 
Владика Петро (Стасюк) – представник 
Української Греко-Католицької Церкви  
Владика Юрій (Каліщук) – представник 
Української Православної Церкви в Канаді
Маріанна Заяць – представник Світової 
Федерації Українських Жіночих Організацій
Соня Бейзик– представник Світової 
Федерації Українських Жіночих Організацій
Андрій Футей – Заступник Президента 
(Український Конґресовий Комітет Америки,
США)
Ігор Ґавдяк – Заступник Президента 
(Українська Американська Координаційна
Рада, США)
Павло Ґрод – Заступник Президента та 
Голова Координаційного комітету підтримки
України (Конґрес Українців Канади, Канада)
Олена Кошарна – Заступник Президента та
Голова Комітету з підтримки економічного
розвитку України (Конґрес Українців Канади,
Канада)
Віра Коник – Заступник Президента 
(Европейський Конґрес Українців)
Михайло Моравський – Заступник 
Президента (Австралія)
Віторіо Соротюк – Заступник Президента 
(Південна Америка)

Валерій Семененко – Заступник Президента
(Російська Федерація)
Алекс Непрель – Голова Контрольної комісії
Іван Підкович - Заступник Голови 
Контрольної комісії
Ірина Федчун – Секретар Контрольної комісії
Оля Шевель – Голова Української світової 
кооперативної ради
Оксана Винницька – Голова Світової 
координаційної виховно-освітньої ради
Ірина Ващук – Голова Світової ради 
суспільної служби
Тамара Ґалло-Олексій – Голова Світової
ради з питань Організації Об’єднаних Націй
Юрій Чопик – Голова Світової комісії з 
розвитку нових українських громад
Анна Кісіль – Голова Світової ради культури
Ірина Мицак – Голова Світової ради засобів
масової інформації та Голова Комісії з 
відзначення 50-ліття заснування СКУ 
Лариса Барабаш-Темпл – Голова Світової 
комісії спорту
Володимир Зарицький – Голова Світової 
наукової ради
Галина Маслюк – Голова Світової комісії 
боротьби проти торгівлі людьми

Віктор Гетьманчук - Директор Гуманітарних
ініціатив
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Українці разом – майбутнє за нами!

Щоб підвищити обізнаність про діяльність СКУ, його історію, сьогодення та плани на майбутнє, 
в 2017 р. СКУ планує провести в Україні та в країнах проживання української діаспори низку 
заходів з нагоди 50-ліття діяльності з залученням до участі своєї мережі, українців з України, 
друзів України в усьому світі, а також широкого міжнародного співтовариства. Слідкуйте за 
детальними програмами заходів на веб-сайті www.uwc50.org.

Діаспора з Україною: Відзначення 50 років підтримки
Відзначення співпраці: Головнi заходи в столиці України 
КИЇВ, УКРАЇНА: 25-26 серпня 2017 р.
Відзначення ідентичності: Дні української діаспори
ЛЬВІВ, УКРАЇНА: 27-29 серпня 2017 р.

Майбутнє за нами: Відзначення єдності
Коли це почалося 
НЬЮ-ЙОРК, США 
Урочистий бенкет: 16 вересня 2017 р. 
Формуючи майбутнє
ТОРОНТО, КАНАДА
Урочистий бенкет: 10 листопада 2017 р. 
Ґала концерт: 11 листопада 2017 р.

Серія міжнародних конференцій “СКУ в 50 років і далі”:
Львів, Нью-Йорк, Буенос-Айрес, Брюссель та Торонто

СКУ в 50 років і далі: Європейський контекст
28 серпня 2017 р., Львів, Україна 
Місце проведення: Національний університет “Львівська політехніка”
СКУ в 50 років і далі: Північноамериканський вектор
16 вересня 2017 р., Нью-Йорк, США
Місце проведення: Принстонський університетський клуб
СКУ в 50 років і далі: Південноамериканський вектор
30 вересня 2017 р., Буенос-Айрес, Арґентина
СКУ в 50 років і далі: Європейський та євроатлантичний форум
7 листопада 2017 р., Брюссель, Бельгія 
Місце проведення: Європейський економічний і соціальний комітет
СКУ в 50 років і далі: Дорожня карта
10-11 листопада 2017 р., Торонто, Канада
Місце проведення: Бенкетний комплекс The Old Mill.

ВІДЗНАЧЕННЯ У 2017 р. 50-ЛІТТЯ СКУ
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ГОЛОВНИЙ ОФІС СКУ

145 Evans Ave., Suite 207 
Toronto, ON M8Z 5X8 Canada
Телефон: +1 416 323-3020
Факс: +1 416 323-3250
Електронна адреса: uwc@ukrainianworldcongress.org

Екзекутивний адміністратор – Леся Шубеляк
Екзекутивний редактор – Євгенія Петрова
Веб-майстер – Лариса Корунець

ПРЕДСТАВНИЦТВО СКУ В УКРАЇНІ

01023, м. Київ, пров. Липський 3, оф. 6 
Україна
Телефони: +38044 253 3347 та +38044 253 4228
Електронна адреса: uwc.ukraine@ukrainianworldcongress.org

Директор - Сергій Касянчук 
Заступник Директора - Володимир Кістяник 
Адміністратор офісу - Людмила Мацюра
Відповідальний за добір новин - Антон Сидоренко

ПРЕДСТАВНИЦТВО СКУ ЗІ ЗВЯЗКІВ 
З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В БРЮССЕЛІ 

72 Boulevard Charlemagne 
1000 Brussels, Belgium
Телефон: +32 489 629 049
Електронна адреса: m.iaroshevych@ukrainianworldcongress.org

Директор - Марина Ярошевич
Заступник Директора - Дмитро Панчук
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КОНТАКТИ СКУ
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Учасники Річних загальних зборів СКУ 2016 р., Київ, Україна

МЕРЕЖА СКУ 

Нова Зеландія
Норвегія
Об’єднані Арабські 
Емірати
Параґвай
Південно-Африканська
Республіка
Польща
Португалія
Російська Федерація
Румунія
Сербія
Сінґапур
Словацька Республіка

Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Казахстан
Канада
Латвія
Литва
Люксембург
Македонія
Мозамбік
Молдова
Нідерланди
Німеччина

Словенія
Сполучені Штати 
Америки
Таїланд
Туреччина
Угорщина
Узбекистан
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чеська Республіка
Чилі
Швейцарія
Швеція 

Австралія
Австрія
Азербайджан 
Арґентина
Бельгія
Білорусь
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Бразилія
Велика Британія
Вірменія
Греція
Грузія
Данія

До мережі СКУ входять українські громади з таких 53-ох країн:
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